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Planlægningen af det næste halve års aktiviteter er i fuld gang, og I kan i dette 
nummer læse om følgende: 

 

• Synsmesse og foredrag lørdag den 17. september 

• Kom med i Odense Zoo 

• Kommende Inspirationsaftener efterår 2022 

• TEST: Oplæste undertekster i biografen 

• Tilbud fra IBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses logoer på firmaer, foreninger og organisationer, som deltager på 
Synsmessen den 17. september. 
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Synsmesse og foredrag - Lørdag den 17. september 2022 kl. 10-14 
Borgernes Hus, 2. sal,  Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C, 
Midt i Danmark, 50 meter fra Odense Banegård. 

 
Oplev et nedsat syn med et par simuleringsbriller, få oplæste undertekster 
på dit TV, se med det rigtige lys, læs ved hjælp af forstørrelse og klap en 
førerhund. Det er blot nogle af de mange spændende ting du kan opleve 
på Synsmessen.  
 
Det er 4. gang Nedsatsyn.dk afholder messe og foredragsdag i Borgernes Hus. 
Livet med en synsnedsættelse kan være udfordrende, men der findes mange 
løsninger, som kan gøre livet med et nedsat syn lettere.  
 
På messen kan du se en masse forskellige hjælpemidler og andre ting, der kan 
hjælpe i hverdagen. Du kan også få en snak med organisationer og foreninger 
som arbejder på synsområdet. Det hele krydres med et fantastisk foredrag Døbt 
blind, hva’ så med Morten Bonde, som har et nedsat syn. 
 
Det er gratis at deltage, og alle er velkommen.  
Tilmelding er ikke nødvendig, men tilmelder du dig på forhånd får du en gave 
ved ankomsten. Gaven udleveres på Nedsatsyn.dks stand.  
 
Se mere om messen, udstillere og foredraget ”Blind og hva’ så”t med Morten 
Bonde på: www.messenedsatsyn.dk  

 
Læs mere om dagen på www.messenedsatsyn.dk   
Har du, eller en du kender, et nedsat syn? Så er det en god idé at kigge forbi. 
 
 
 

  

http://www.messenedsatsyn.dk/
http://www.messenedsatsyn.dk/
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INVITATION TIL RUNDVISNING OG FROKOST I ODENSE ZOO 
SØNDAG DEN 2. OKTOBER KL 10.45 

 
Vi mødes foran hovedindgangen på Sdr. Boulevard kl. 10.45. Herefter går vi 
samlet ind i Zoo. Vi mødes med en rundviser, som vil give os en guidet rundtur i 
haven. Rundvisningen tager en times tid.  
 
Efter rundvisningen får alle en picnicpose med mad og drikke. Vi finder en 
hyggelig plet, hvor vi kan spise og hygge.  Efter spisningen er der mulighed for 
udforske haven og dens dyr på egen hånd. 
 
Alle medlemmer af Nedsatsyn.dk deltager gratis i arrangementet og kan have 2 
ledsagere med som også deltager gratis. 
Ikke medlemmer betaler 300 kr. pr. person, for entre, rundvisning og mad.  
(Et års  medlemskab koster 200 kr.) 
 
Tilmelding 
Deltagerantallet er begrænset. 
Tilmeldingen sker efter ”først til mølle” princippet. 
Tilmeld dig og dine evt. ledsagere på: tilmelding@nedsatsyn.dk  
 
Se mere om Odense Zoo her: Odense ZOO  
Vi glæder os til hyggelig dag 
 
 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
https://www.odensezoo.dk/
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Kommende Inspirationsaftener 
Der er planlagt to inspirationsaftener i efteråret i Borgernes Hus i Odense. 
Du kan se meget mere i de kommende nyhedsbreve, men sæt kryds i 
kalenderen: 
 
Torsdag den 27. oktober 
Optiker Jesper Nielsen kommer og holder oplæg om øjet og optiske løsninger.  
 
Onsdag  den 23. november. 
Simon Bendfeldt  holder foredrag med udgangspunkt i hans bog BLIND MED ET 
BRAG. Du kan læse mere om Simon i marts udgaven af nyhedsbrevet   
Nyhedsbrev-marts-2022.pdf 
  
 
 

TEST af oplæste undertekster i biografen 
Det kan være en stor udfordring at tage i biografen, især 
når der er undertekster. Men der er faktisk en rigtig god 
løsning som kan anbefales. 
Det er det danske firma SubReader der laver løsningen 
til biograferne. Biograferne køber løsningen, som er 
gratis at anvende som kunde i biografen. Desværre er 
det ikke alle biografer der ønsker at anvende 
SubReader. Løsningen kan hjælpe rigtig mange bla. ordblinde og mennesker 
med nedsat syn. 
Vi har lavet en lille video, der viser hvordan SubReader fungere i biografen. 
Filmen og billederne er fra Scala i Svendborg. 
Se videoen her:  
Nedsatsyn.dk Tips & tricks: Oplæste undertekster i biografen med SubReader - 
YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://usercontent.one/wp/www.nedsatsyn.dk/wp-content/uploads/2022/03/Nyhedsbrev-marts-2022.pdf?media=1654259901
https://www.youtube.com/watch?v=utbIqD-_fhM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=utbIqD-_fhM&t=6s
Nedsatsyn.dk%20Tips%20&%20tricks:%20Oplæste%20undertekster%20i%20biografen%20med%20SubReader%20-%20YouTube
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Tilbud fra IBOS 

Fællesspisning og vinylshow 

Skal du med til næste fællesspisning på IBOS? Den sidste tirsdag i hver 
måned spiser vi nemlig god mad sammen på IBOS. Derudover er der en 
aktivitet, som varierer fra gang til gang. Og denne gang får du et vinylshow 
inden den lækre middag. Flemming Lauritsen, også kaldet Olde dj, tager dig 
nemlig med på en lydrejse: ”Mit vinylshow indeholder forskellig musik, fx fra 
Bali, New Orleans og Japan, lyde, fællessang, filmmusik og info om blinde 
kunstnere. Der er knyttet en historie til hver eneste vinyl, der bliver spillet, så 
showet indeholder også anekdoter, facts og humor. Så kom forbi hvis du vil 
opleve noget nyt og få et smil på læben.” Alle er inviteret. IBOS glæder sig 
til at se dig den 30. august kl. 16-20. 
Tilmeld dig fællesspisning: https://ibos.nemtilmeld.dk/274/  
 

Gratis kursus på IBOS: På vej til arbejdsmarkedet 

Så er der planlagt endnu et forløb af det succesfulde online kursus ’På vej til 
arbejdsmarkedet’ i det nye år. Kurset er gratis og består af 10 
sammenhængende kursusdage. Det er muligt at tilmelde sig allerede nu. 
Der er et begrænset antal pladser, så det er først til mølle. 
 
18-årige Lasse Sørensen er en af dem, der har taget kurset, efter han måtte 
stoppe sin uddannelse pga. øjensygdommen retinitis pigmentosa (RP). 
Kurset gav et selvtillidsboost. Og nu har han troen på, at han kommer ind på 
en ny uddannelse og kan få et spændende job. 
 
Læs artiklen om Lasses historie og hvad han har fået ud af at tage 
kurset: https://lnkd.in/eRtPa5ET 

 
 
 

  

https://ibos.nemtilmeld.dk/274/
https://lnkd.in/eRtPa5ET
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Bliv set og undgå misforståelser, også i udlandet 
Skal du eller en du kender til udlandet på ferie?  
Så er det nu du skal bestille dit engelske badge. 
Du bestiller her: Badge – nedsatsyn.dk 
 
  

Billedtekst: Badge med dansk og engelsk tekst 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
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Firmamedlemskab 
Dit firma eller din organisations kan også blive vist i alle Nedsatsyn.dks nyhedsbreve 
og på www.nedsatsyn.dk. Det koster kun 500 kr, for et helt år, at tegne et 
firmamedlemskab. Støt en god sag og få billig reklame.  
 
Se mere på  www.nedsatsyn.dk eller send en mail til kontakt@nedsatsyn.dk.   
 
DE STØTTER NEDSATSYN.DK 

 
         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://synsnerven.dk/
https://lvi.dk/
http://lysoglup.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/index-en.html
https://instrulog.dk/
https://www.ballastcph.dk/
https://csv.kk.dk/
https://foererhund.dk/
https://heikostumbeck.dk/
https://mortenbonde.dk/
http://www.myeyes.dk
https://www.fodmanden.dk/
https://www.cfd.dk/
https://www.ibos.dk/
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Indlæg til nyhedsbrevet 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe her i 
”Under luppen” så send det til kontakt@nedsatsyn.dk. Nyhedsbrevet ”Under luppen” 
sendes til alle medlemmer af foreningen, desuden sendes det også til alle relevante 
samarbejdspartnere såsom synscentre, øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” udsendes af bestyrelsen i foreningen Nedsatsyn.dk  
 
Du finder Nedsatsyn.dk på: 

•  Hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk 

•  Facebook: nedsatsyn.dk 

•  Twitter: nedsatsyn.dk 

•    Kontakt os på mail: kontakt@nedsatsyn.dk. 
 
Bliv medlem 
Har du eller kender du en der har nedsat syn? De fleste møder mennesker, med en 
hverdag som er ændret markant pga. af at synet svigter.  
Tusindvis af mennesker i Danmark lever på denne måde. 
Vær med til at gøre en forskel. 
 
Nedsatsyn.dk er en 100% frivillig forening, der sætter fokus på det at leve med et 
nedsat syn. Vi ønsker at dele viden og skabe et socialt fælleskab. 
Vi du være med eller vil du støtte det gode formål? 
Se mere på linket her: Bliv medlem – nedsatsyn.dk 
 

Billedtekst: Folder 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44

